
ประเทศไทยได้เริ�มก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอีกขั�น เมื� อธนาคารแห่งประเทศไทยได้นาํเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื� อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital personal loan) ไปเมื� อวันที� 15
กันยายน 2563 [1] เพื� อต้องการให้ประชาชนกลุ่มที�ไม่มีรายได้ประจาํ กลุ่มที�ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ รวม
ถึงกลุ่มที�ไม่มีทรัพย์สินที�สามารถใช้เป�นหลักคํ�าประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื�อในระบบได้ง่ายขึ�น โดยผู้
ประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative data) เช่น พฤติกรรม
การชาํระค่านํ�า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายได้และประวัติการซื�อการขายออนไลน์ หรือ ร่องรอยดิจิทัล (Digital
footprint) เป�นต้น มาใช้เป�นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื�อ

ผู้อ่านหลายท่านคงมีคําถามว่า Digital footprint คืออะไร และทําไมสิ�งนี�ดูเสมือนว่าจะสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงตัวตนของผู้บริโภคได้ และสิ�งที�ขาดไม่ได้คือ ธุรกิจประกันภัยใช้ประโยชน์อะไรจากร่องรอยดิจิทัล
กันบ้างหรือไม่ บทความนี�จึงขออาสามาไขข้อข้องใจกับประเด็นทั�งสามให้กับทุกท่านครับ

ร่องรอยดิจิทัลคืออะไร
ดร. วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พูดถึง Digital footprint ไว้ในปาฐกถา
พิเศษ ที�งาน Bangkok FinTech Fair 2020 เมื� อวันที� 18 กันยายน 2563 [2] ไว้ว่า “เมื� อเราพูดถึง
โลกดิจิทัล หัวใจอย่างหนึ�งของโลกดิจิทัล คือ การมีข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลรายธุรกรรมที�เรียกว่าเป�น
Granular data ที�เราจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการตอบโจทย์ลูกค้าที�เป�นเจ้าของข้อมูล เวลาที�เรา
ทําธุรกรรมผ่านดิจิทัลก็จะมีรอยเท้าดิจิทัลหรือที�เรียกว่าเป�น Digital footprint และรอยเท้าการชาํระ
เงินดิจิทัลก็จะเป�นหนึ�งในรอยเท้าที�สาํคัญที�ลูกค้าสามารถเอาไปทําธุรกรรมได้ ไม่ว่าจะเป�นในเรื�องของการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน การปรับรูปแบบบริการให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนมาก
ขึ�น” กล่าวอีกนัยหนึ�งคือ Digital footprint เป�นร่องรอยจากการที�ผู้คนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในสิ�ง
แวดล้อมของโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป�นการใช้ทีวี การเล่นโทรศัพท์มือถือ การท่องอินเตอร์เน็ต รวมถึง การ
ใช้อุปกรณ์ที�เชื�อมต่อถึงกัน หรือเครื�องตรวจจับ (Sensors) ต่าง ๆ [3]

 ฉ บั บ เ ดื อ น  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 0 2 1

D I G I T A L  F O O T P R I N T S
01

Digital footprint โดยทั�วไปถูกแบ่งออกได้เป�น 2
ประเภท [4] คือ 1. ร่องรอยที�เกิดขึ�นโดยเจตนา (Active
digital footprint) เช่น การสนทนาหรือแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นบนสื� อสังคมต่าง ๆ (Social media) การอัปโหลด
ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ เบอร์โทรศัพท์ สิ�งที�เคยกดไลก์ กด
แชร์ ชื�อสถานที�ที�เคยไป การส่งข้อความหรือข่าวสารที�เป�น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป�นต้น    2. ร่องรอยที�
เกิดขึ�นแบบไม่ตั�งใจ หรือโดยไม่มีเจตนา อีกนัยหนึ�งคือ เกิด
ขึ�นโดยไม่รู ้ตัว (Passive digital footprint) ตัวอย่าง
รอยเท้าดิจิทัลที�เกิดขึ�นแบบไม่รู ้เนื� อรู ้ตัวนี�คือ ข้อมูล IP
Address ที�เกิดจากการเข้าไปค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์
ประวัติการค้นหา (Search history) ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์
(Geolocation) หรือแม้กระทั�ง สถิติการเข้าชม (Hits)
Website ต่าง ๆ เป�นต้น

ร่องรอยของคุณในโลกดิจิทัล



ร่องรอยดิจิทัลบอกอะไร   
จากลักษณะของร่องรอยดิจิทัลไม่ว่าจะเป�นแบบที�ทิ�งไว้โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ร่องรอยเหล่านั�นคือข้อมูล
ที�แสดงให้เห็นตัวตนและพฤติกรรมที�บอกให้ผู้ที�สะกดรอยรู ้ว่า เราชอบ หรือ ไม่ชอบอะไร สิ�งที�เราสนใจและ
อยากทํา อยากได้ มีอะไรบ้าง เราเป�นคนมีเครดิตอย่างไร ซึ�งสืบค้นดูได้จากประวัติการซื�อของออนไลน์
หรือการทําธุรกรรมทางการเงินบนระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ�ง ความเห็นทางศาสนาหรือการเมืองเป�น
อย่างไร ร่องรอยที�ร่วงหล่นกระจัดกระจายอยู่บนโลกออนไลน์เหล่านี� นับวันจะเพิ�มขึ�นอย่างมากมายก่าย
กอง จึงเป�นขุมทรัพย์ที�มีค่ามากมายมหาศาลต่อธุรกิจที�พยายามดิ�นรนมองหาข้อมูลทางเลือกอื� น ๆ ใน
การที�จะทําให้การชี�เป�าลูกค้าและกระเป�าสตางค์มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

ร่องรอยดิจิทัลได้ถูกนาํมาใช้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านการตลาด ที�พยายามมองหาว่าเจ้าของ
ร่องรอยชอบอะไร จะได้นาํเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงใจ หรือแม้กระทั�งผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที�ได้นาํ
ข้อมูลเหล่านี�ไปวิเคราะห์หาสถานะทางสุขภาพของเจ้าของข้อมูล ซึ�งจะช่วยให้ผู้บริการทางการแพทย์ให้คํา
แนะนําและบริการที�เหมาะกับสุขภาวะของเจ้าของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี�แล้ว บางองค์กรยังใช้
ข้อมูลทางเลือกนี� เพื� อทราบถึงจุดยืนหรือความคิดเห็นทางการเมือง สอดส่องพฤติกรรมที�อาจจะไม่เหมาะ
สมหรือไม่เป�นที�ยอมรับขององค์กร เพื� อนาํมาใช้ประกอบในการเลือกสรรบุคลากร หรือแม้กระทั�งใน
ป�จจุบัน บางสถาบันการศึกษาได้อ้างอิงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี� ในการตัดสินใจรับเด็กนักเรียน
เข้าเรียนในสถาบันการศึกษานั�น ๆ 

สถาบันการเงินในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ก็ได้มีการนาํร่องรอยดิจิทัลที�ผู้บริโภคได้ทิ�งไว้บนโลก
ออนไลน์ มาใช้วิเคราะห์เพื� อประเมินความสามารถ หรือความเต็มใจในการชาํระหนี�ของผู้ขอสินเชื�อ ธุรกิจที�
มีการซื�อ/ขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป�นธุรกิจที�ได้มีการหยิบหรือใช้
ประโยชน์จากร่องรอยดิจิทัลกันอยู่เนือง ๆ โดยใช้คุกกี� (Cookies) หรือไฟล์ที� Website ได้สร้างขึ�นเพื� อ
บันทึกข้อมูลการท่องเว็บ และจดจาํรายการสินค้าที�ลูกค้าหยิบใส่ไปในรถเข็น (Shopping cart) ตลอด
จนถึง ร่องรอยที�ลูกค้าเลือกดูเลือกชมบ่อย ๆ (Preferences) และข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ (Login
information) อันจะนําไปสู่คําแนะนําที�ตรงกับจริตของลูกค้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี�แล้ว ธุรกิจ
โฆษณาก็สามารถเลือกเนื� อหาประชาสัมพันธ์ที�ตรงกับความชื�นชอบของผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ร่องรอย
ดิจิทัลอีกด้วยเช่นกัน

ธุรกิจประกันภัยใช้ร่องรอยดิจิทัลกันอย่างไร
ธุรกิจประกันภัยเป�นอีกธุรกิจที�ได้มีการนาํข้อมูลลักษณะนี�มาใช้กันอย่างแพร่หลาย สาํนักข่าวแห่งหนึ�ง
รายงานว่า [5] ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดเก็บข้อมูลร่องรอยดิจิทัลของ
ผู้ขับขี�รถยนต์ และใช้ข้อมูลเหล่านั�นเพื� อมาคํานวณมูลค่าของเบี�ยประกันภัยรถยนต์ ผลที�ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลหรือร่องรอยดิจิทัลทําให้ได้ข้อสรุปที�น่าสนใจ คนที�ใช้โทรศัพท์บนระบบปฏิบัติการ Android
ในการค้นหาแผนประกันภัยรถยนต์จะต้องจ่ายเบี�ยฯ เพิ�มขึ�นอีก 2.25% แต่หากใช้ Apple IOS แล้ว
เบี�ยฯ จะถูกปรับเพิ�มขึ�นไปอีก 4.93% สาํหรับคนที�ใช้คอมพิวเตอร์ PC หรือ Laptop ในการค้นหา อัตรา
เบี�ยฯ จะตํ�าลง 5.49% สาํหรับลูกค้าที�ค้นหาแผนประกันภัยรถยนต์ในช่วงกลางคืน (เที�ยงคืน ถึง หกโมง
เช้า) อัตราเบี�ยฯ มักจะแพงขึ�นอีกราว 4.04% ในทางกลับกัน คนที�ค้นหาในช่วงเวลากลางวัน (หกโมงเช้า
ถึง เที�ยงวัน) ก็จะสามารถประหยัดไปได้ถึง 1.22%
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ธุรกิจประกันภัยนอกจากจะใช้ร่องรอยดิจิทัลในเรื�องของการ
พิจารณารับประกันภัยและกําหนดอัตราเบี�ยประกันภัยแล้ว
ข้อมูลดังกล่าวยังได้ถูกนาํมาใช้ในเรื�องของการตรวจจับการ
ฉ้อโกงอีกด้วย บางบริษัทประกันภัยได้ใช้ร่อยรอยที�ปรากฎ
บนสื�อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram และ
Twitter เป�นต้น ในการตรวจสอบสถานะของผู้เอาประกัน
ภัยกรณีที�มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการเจ็บป�วย
หรืออุบัติเหตุในบางกรณี รูปภาพและข้อความที�ได้ปรากฎ
บนสื�อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัย
ได้ถูกนํามาใช้เป�นหลักฐานในการยืนยันว่าการเรียกร้อง
สินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยนั�น เป�นไปตามกติกา
มารยาทที�ได้ตกลงกันไว้หรือไม่

จากการที�ธุรกิจประกันภัยได้นาํร่องรอยดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
กันอย่างมากมาย หลายแง่และหลายมุมในป�จจุบัน เชื�อว่า
ประสบการณ์ที�ได้รับนี� จะเป�นกุญแจดอกสาํคัญดอกหนึ�ง ใน
การนาํไปสู่กระบวนการทํางาน ที�เป�นระบบอัตโนมัติที�
สมบูรณ์แบบมากยิ�งขึ�น ในอนาคตอีกไม่ไกล    

Health data footprints ที�ได้จากการบันทึกของอุปกรณ์สายรัดข้อมือ ก็ได้ถูกเริ�มนาํมาใช้ประโยชน์
กันอย่างจริงจังในกลุ่มของผู้ให้ประกันภัยสุขภาพและชีวิตหลายบริษัท ข้อมูลที�แสดงถึงสภาพของ
ร่างกาย (เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดัน อุณหภูมิ เป�นต้น) และลักษณะการใช้ร่างกายของ
เจ้าของร่าง (เช่น จาํนวนก้าวเดิน ระยะทางที�วิ�งได้ จาํนวนแคลลอรี�ที�ถูกเผาผลาญไป รูปแบบหรือลักษณะ
การนอน เป�นต้น) ได้ถูกนาํมาแยกแยะและพิจารณาเพื� อบ่งชี�ถึงความน่าจะเป�นของการเจ็บป�วยของโรค
ต่าง ๆ รวมไปถึงการให้คําแนะนาํเพื� อป�องกันการเกิดโรค ซึ�งผลการวิเคราะห์ที�ได้จะเป�ดโอกาสให้กับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพและชีวิตรูปแบบใหม่ ๆ ที�มีความคุ้มครอง รูปแบบ บริการ และราคาที�
ตรงใจของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้มากยิ�งขึ�น   

Telematics insurance เป�นอีกตัวอย่างที�เกิดจาก
การใช้ประโยชน์จากร่องรอยดิจิทัล ข้อมูลพฤติกรรมการ
ขับขี� ความเร็ว ระยะทาง จุดหมายปลายทางทั�งหมด การ
หยุดรถ การเข้าโค้ง หรือแม้กระทั�งการเปลี�ยนช่องทาง
เดินรถ รวมไปถึงลักษณะของสิ�งแวดล้อมที�รถยนต์ได้
ถูกใช้งาน (เช่น ร้อน หนาว กลางคืน กลางวัน ฝนตก
เป�นต้น) ได้ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที�ถูกติดตั�งมากับ
รถยนต์หลายยี�ห้อ หรือบน Application ที�ถูกพัฒนา
ขึ�นมาเพื� อการนี�โดยเฉพาะ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี�จะถูกนาํ
ไปวิเคราะห์เพื� อประเมินอัตราเบี�ยฯ ที�เหมาะสมกับ
ลักษณะหรือรูปแบบการขับขี�ของผู้เอาประกันภัยแต่ละ
รายกันเลยทีเดียว

นอกจากนี�แล้ว โดเมนของ E-mail ที�ลูกค้าใช้ในการติดต่อสื� อสาร ก็มีความหมายด้วยเช่นกัน คนที�ใช้
Gmail.com ราคาของแผนประกันภัยรถยนต์จะถูกบวกเพิ�มขึ�นอีก 7.44% ในขณะที�คนที�ใช้ Mail
server ของ AOL.com ก็จะสามารถประหยัดได้มากกกว่า 7.26% สาํหรับลูกค้าที�ใช้ตัวเลขในการตั�งชื�อ
E-mail ของตน เช่น 123@email.com ก็จะต้องเสียเงินเพิ�มอีก 2.4% แต่หากลูกค้าใช้ตัวหนังสือตัว
เล็ก (Lower case) ตั�งเป�นชื�อ E-mail ก็จะถูกเรียกเก็บเบี�ยฯ ลดลง 0.14% เป�นต้น
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บทสรุป
World Economic Forum [6] ประเมินว่า ภายในป� 2563 ข้อมูลดิจิทัล
จะมีขนาดมากถึง 44 zettabytes (ZB) โดยที� 1 ZB =
1,000,000,000,000,000,000,000 bytes หรือ หนึ�งพันล้านล้าน
ล้านไบต์ เทียบได้กับไฟล์หนังที�มีความละเอียด 4K ขนาดประมาณ 50
GB จาํนวน 2 หมื�นล้านเรื�อง [7] กันเลยทีเดียว ดังนั�น ข้อมูลขนาด 44
ZB จึงเป�นข้อมูลที�มีจาํนวน Bytes มากกว่าจาํนวนดาวในจักรวาลที�
มนุษย์เรารู ้จักกันในป�จจุบันถึง 40 เท่า [6] การที�ข้อมูลดิจิทัลมีจาํนวน
มากมายก่ายกองดังเช่นที�ว่านี�ในป�จจุบัน และจะยิ�งเพิ�มมากขึ�นเรื�อย ๆ
เป�นทวีคณูในอีกไม่ช้า จึงไม่แปลกใจที�หลายต่อหลายธุรกิจพยายามเข้าไป
สู่พื� นที�นี� เพื� อค้นหาสูตรสาํเร็จที�จะยึดครองใจลูกค้า เชื�อแน่ว่าธุรกิจประกัน
ภัยไทยก็เป�นหนึ�งในธุรกิจเหล่านั�นด้วยเช่นกัน

เขียนและวิเคราะห์โดย ดร. สิทธิพร อินทุวงศ์ 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จาํกัด (มหาชน)
และที�ปรึกษาสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
Website: www.tqr.co.th; E-mail: sittiporn.int@tqr.co.th

ความคิดเห็นที�ปรากฎในบทความฉบับนี�เป�นของผู้เขียน มิได้สะท้อน
ถึงนโยบายของบมจ ที คิว อาร์ หรือ สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
แต่ประการใด 

แหล่งอ้างอิง
[1] https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n6463.aspx
[2]  https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Speeches/Gov/SpeechGov_18Sep2020.pdf
[3] https://www.ictea.com/cs/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=2235&language=english
[4] https://ocs.stou.ac.th/blog/2020/04/08/digital-footprint/
[5] https://www.prnewswire.com/news-releases/report-could-your-online-behavior-affect-what-you-pay-for-
car-insurance-300748673.html
[6] https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/
[7] https://www.marketingoops.com/tech-2/get-to-know-measure-of-data-volume/
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